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ΘΕΜΑ: Ενημζρωςη υπαλλήλων ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Παρακαλοφμε για τισ ενζργειεσ ςασ προκειμζνου να ενθμερωκοφν οι υπάλλθλοι του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με 

τισ κάτωκι διευκρινίςεισ: 

Υςτερα από τθ δθμοςίευςθ του ν.4440/16 (Α,224) και τθν ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/05-οικ.32342/19-12-2016 
(ΑΔΑ: ΩΝ 46465 ΦΘΕ–Ω93) εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και 
προκειμζνου να μθν παρζλκουν άπρακτεσ οι εκ του νόμου προβλεπόμενεσ προκεςμίεσ και 
προκειμζνου να εξαςφαλιςκεί θ πλιρθσ άςκθςθ των δικαιωμάτων που προβλζπει ο νόμοσ, 
ενθμερώνουμε τουσ ενδιαφερομζνουσ ότι:  
 
φμφωνα με τα εδάφια α και γ τθσ παρ.3 του άρκρου 18: «Σακτικοί υπάλλθλοι Δθμοςίων 
Τπθρεςιών, ΝΠΔΔ και ΟΣΑ α’ και β’ βακμοφ και ΝΠΙΔ που ανικουν ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ, οι 
οποίοι κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ είναι αποςπαςμζνοι με γενικζσ ι ειδικζσ διατάξεισ, 
ςε άλλεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ΝΠΔΔ και ΟΣΑ α’ και β’ βακμοφ, επιτρζπεται να μεταταγοφν με 
αίτθςι τουσ ςτθν υπθρεςία που είναι αποςπαςμζνοι, μετά από γνώμθ του οικείου Τπθρεςιακοφ 
υμβουλίου, εφόςον υφίςταται. … Η αίτθςθ υποβάλλεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία ενόσ (1) 
μθνόσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, και θ μετάταξθ γίνεται με απόφαςθ των οικείων 
Τπουργών, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 68 του ν.4002/11 (Α,180)».  
υνεπώσ, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτθςθ για τθ μετάταξι τουσ ςτθν 
υπθρεςία που είναι αποςπαςμζνοι μζχρι και τισ 02-01-2017.  
  
Επίςθσ, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του εδαφίου ε τθσ παρ.3 του άρκρου 18: «Όςοι υπάλλθλοι δεν 
υποβάλλουν αίτθςθ ι δεν επιλεγοφν προσ μετάταξθ, επιςτρζφουν ςτθν υπθρεςία ςτθν οποία 
ανικει θ οργανικι τουσ κζςθ, μζχρι τισ 15-04-2017, ζναρξθ εφαρμογισ του ΕΚ». θμειώνεται ότι, 
ςφμφωνα με τθν παρ.2 του άρκρου 19 του ιδίου νόμου, «…οι ειδικζσ διατάξεισ περί αποςπάςεων 
εκπαιδευτικών ςε υπθρεςίεσ του Τπουργείου Παιδείασ Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων διατθροφνται 
ςε ιςχφ».  
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Ωςτόςο, επιςθμαίνεται ότι αναμζνονται διευκρινίςεισ από το αρμόδιο Τπουργείο ωσ προσ τον 
τρόπο εφαρμογισ των ανωτζρω διατάξεων. Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν απλι 
αίτθςθ μετάταξθσ, ενώ λεπτομζρειεσ για τθν προςκόμιςθ δικαιολογθτικών και λοιπών 
προχποκζςεων του νόμου, κα ακολουκιςουν. Λεπτομερζςτερθ ενθμζρωςθ μποροφν να 
αναηθτοφν από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Τπουργείου.  
 
 

 

                                                                                                      Ο Τπουργόσ Παιδείασ,  
                                                                                                Ζρευνασ και Θρηςκευμάτων 
   
 
                                                                                                        Κώςτασ Γαβρόγλου 
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